
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-11935-LOC-7/2019  

Датум: 23.09.2019. године  

Л а ј к о в а ц  

  

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Живковић Милосава из 

Лајковца, ул. Владике Николаја бр. 10 за издавање локацијских услова, за изградњу 

Прикључног кабловског вода 1kV за напајање стамбено-пословног објекта, на основу члана 

на основу члана 8ђ. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 – др. закон), члана 

7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси:  

  

 

З А К Љ У Ч А К  

  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев Живковић Милосава из Лајковца, ул. Владике Николаја 

бр. 10, ЈМБГ 1002955771415, број ROP-LAJ-11935-LOC-7/2019 од 18.09.2019. године, за 

издавање локацијских услова, за изградњу Прикључног кабловског вода 1kV за напајање 

стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 240, 241, 244, 852 и 393/1 КО Лајковац као 

непотпун.   

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Живковић Милосав поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова 

за изградњу Прикључног кабловског вода 1kV за напајање стамбено-пословног објекта, на 

кат. парц. бр. 240, 241, 244, 852 и 393/1 КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-

11935-LOC-7/2019 од 18.09.2019. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

 Доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара; 

 Доказ о уплати републичке таксе за подношење захтева у износу од 320,00 

динара; 

 Доказ о уплати републичке таксе у износу од 4.620,00 динара; 

 Доказ о уплати општинске таксе у износу од 153,00 динара; 

 Доказ о уплати општинске таксе у износу од 109,00 динара; 



 Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката са ЕД 

Лазаревац; 

  Уговор за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије са 

„ЕПС Дистрибуција“, Београд; 

 Потврда о испуњењу прописаних техничких услова за електричне 

инсталације ниског напона; 

 Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-11935-CPI-2/2019 од 

05.07.2019. године; 

 Локацијски услови број ROP-LAJ-11935-LOC-1/2019 од 12.06.2019. године; 

 Катастарско-топографски план;  

 Ситуација трасе прикључног КВ 1kV; 

 Пуномоћје. 

 

Поступајући у складу чланом 8ђ. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/2019 – др. закон), чланом 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) уочени 

су следећи недостаци у Идејном решењу:  

1. У идејном решењу наведено је да је у питању објекат: „Прикључни кабловски 

вод 1kV за напајање стамбено-пословног објекта у ул. Омладински трг бр. 1, 

Лајковац“. Омладински трг бр. 1, Лајковац је адреса Општине Лајковац, тако 

да је то потребно исправити где је наведено у идејном решењу и навести тачну 

адресу објекта или само број парцеле на којој се налази објекат; 

2. У идејном решењу у 0-главној свесци наведено је да је врста техничке 

документације Идејни пројекат, а треба да пише идејно решење, тако да је то 

потребно исправити где је направљена грешка у Идејном решењу; 

3. У идејном решењу у 0-главној свесци наведено je да је Назив просторног 

односно урбанистичког плана – План детаљне регулације центра Лајковца, 

Сл. Лист града Београда 21/2015, а треба План генералне регулације за 

насељено место Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 

5/2015 и 14/2018) што је потребно исправити; 

4. У идејном решењу у Пројекту електроенергетских инсталација као 

финансијер наведено је: Љиљана Ђорђевић, Лазаревац, ул. Загорке Драговић, 

тако да је и то потребно исправити и ускладити са подацима из 0-главне 

свеске; 

5. У идејном решењу у Пројекту електроенергетских инсталација у текстуалној 

документацији у делу опис трасе наведено је да је траса новопланираног 

кабловског вода предвиђена кроз кат. парцеле бр. 1520/1, 1519, 1523/3, 1523/2, 

1523/1, 2536/1, 1287 КО Лајковац што није у складу са подацима из 0-главне 

свеске, тако да је и то потребно исправити у ускладити са предметним 

захтевом; 

6. Извршити контролу Идејног решења и ускладити га у свему са предметним 

захтевом, како не би био поново одбачен. 

 



На основу свега горе наведеног ово одељење је донело закључак као у диспозитиву. 

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање Идејног решења 

са отклоњеним недостацима у року од 30 дана од дана објављивања закључка без обавезе 

плаћања административних такси.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити 

приговор, Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења у року од три дана од 

дана достављања.  

 Закључак доставити:  

- подносиоцу захтева., и  

- а р х и в и.                                                                                        

                                                                                                         

за руководиоца одељења 

НАЧЕЛНИК ОПШИНСКЕ УПРАВЕ 

Живорад Бојичић, дипл. правник 


